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Välkommen till studier vid Filosofiska institutionen 
 
Studentkonto 
Som student vid Uppsala universitet behöver du ett studentkonto. Du kan då 
bl.a. registrera dig på kurser, anmäla dig till skrivningar och kontrollera 
studieresultat. Du får också en egen e-postadress, tillgång till universitetets fasta 
och trådlösa nät, du kan lägga upp en egen hemsida, leta och beställa böcker hos 
universitetsbiblioteket och mycket mer. Kontot är gratis. 
Läs mer om hur man skaffar Studentkonto här. 
 
Registrering 
För att börja studera måste du registrera dig. Detta gör du på Studentportalen, 
för kurser som startar vecka 35 senast 23 augusti 2018 och för kurser som startar 
senare senast 19 september 2018. Se instruktioner på antagningsbeskedet. Har 
du inte tillgång till internet, kan du kontakta expeditionen på telefon 018-471 72 
99. Vänligen var noga med att registrera dig i tid, annars kan du förlora din 
plats. 
 
Avhopp 
De som av olika skäl inte avser påbörja de studier de blivit antagna till bör 
snabbast möjligt, inte minst för att ge reserverna en chans, meddela detta till 
institutionen. Du gör det enklast genom att skicka ett e–brev till 
kursadministratör Ulrika Valdeson ulrika.valdeson@filosofi.uu.se. 
 
Introduktion 
Måndagen den 3 september har vi en informationsträff för alla nya studenter. 
Ihresalen, Engelska parken, hus 21 (Eng/21-0011) kl. 16:15. 
 
Expedition och studievägledning 
Vi finns på plan 2 i hus 2 i Engelska Parken. Gå till huvudentrén och följ 
skyltarna.  
Kursadministrationen sköts av Ulrika Valdeson, 018–471 72 99. 
Studievägledning sköts av studierektor Rysiek Sliwinski, 018–471 73 51. 
Man kan även nå per e–post (ulrika.valdeson@filosofi.uu.se  resp. 
 rysiek.sliwinski@filosofi.uu.se ). Se även vår hemsida www.filosofi.uu.se 
 
Undervisning 
Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Möjligheten att klara av 
de olika kurserna minskar avsevärt om man inte följer den. Därför 
rekommenderar vi starkt alla studenter att delta i så mycket undervisning som 
möjligt. Observera att deltagandet i seminarierna är obligatoriskt. 
 

https://konto.weblogin.uu.se/index.html
mailto:ulrika.valdeson@filosofi.uu.se
mailto:ulrika.valdeson@filosofi.uu.se
mailto:rysiek.sliwinski@filosofi.uu.se
http://www.filosofi.uu.se/
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Seminarier 
Studerande som är intresserade är även välkomna att delta i de högre 
seminarierna i estetik, praktisk och teoretisk filosofi samt i de övriga 
seminarierna. 
 
Filosofiska föreningen 
Filosofiska föreningen sammanträder minst fyra gånger per termin. Alla, även 
icke medlemmar, är välkomna till sammanträdena. Dessa inleds med ett 
föredrag. Efter föredragen anordnas en sexa, i vilken alla är välkomna att delta. 
Bli medlem i föreningen under ett läsår genom att betala in (endast) 50 kronor 
på postgiro 570360–8, så får du personliga kallelser till sammanträdena hem i 
brevlådan. 
 
 
PRESENTATION AV ÄMNET  
 
Den filosofiskt inriktade estetiken etablerades som akademisk disciplin vid 
Uppsala universitet under 1700-talet, och har funnits som ämne vid lärosätet 
sedan slutet av detta århundrade. Många av de frågor vi fortfarande ställer 
idag kan dock härledas bland annat till Platon och Aristoteles. Vad är konstens 
roll i samhället? Kan konsten leda till sanning eller kunskap? Vad är 
förhållandet mellan det sköna, det goda och det sanna? 
 
Idag bedriver vi estetik från ett flertal perspektiv, och undersöker både historiska 
och nutida filosofiska teorier om konst och estetiskt värde. Vi orienterar 
oss i idéhistoria, begreppsanalys och teorier om konstnärligt skapande, konstens 
roll, vikt och framtid, estetiskt värde och dess plats i värdeteori mer allmänt. Vi 
reflekterar även kring sambanden mellan estetiken och närliggande ämnen, 
såsom konstvetenskap, litteraturvetenskap, musikvetenskap, teoretisk och 
praktisk filosofi, psykologi, m.m. 
 
Uppsala universitet har i uppdrag av regeringen nationellt ansvar för 
estetikämnet. Estetik som självständigt ämne, med både grund- och 
forskarutbildning, finns i Sverige endast vid Uppsala universitet. 
 
 
Estetik som begrepp myntades av den tyske filosofen Alexander Baumgarten i 
en avhandling om poesins grunder 1735 och vidareutvecklades i hans stora 
Aesthetica (1750), ett arbete som har givit upphov till termen estetik i modernt 
språkbruk. Baumgartens grundläggning av estetiken som en självständig 
filosofisk disciplin, som en konstens och sinnesförnimmelsernas filosofi 
(grekiskans “aisthesis“ betyder varseblivning) kan ses som ett gensvar på 
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framväxten (med början under sent 1600-tal) av det s.k. moderna konstsystemet, 
innefattande poesi (litteratur), måleri, skulptur, arkitektur och musik.  
 
Det moderna konstsystemet har aldrig varit helt slutet även om kärnan i systemet 
bestått fram till våra dagar. Nya konstformer som foto och film har tillkommit 
och djupgående förändringar i konstvärlden har gett upphov till nya genrer inom 
de etablerade konstarterna (performance, installationer, osv.), som i sin tur 
ställer estetiken både som idéhistorisk och filosofisk disciplin inför nya problem 
och utmaningar. Inte minst konstbegreppet har varit ett centralt tema i den 
estetiska diskussionen under de senaste femtio åren. Mycket tyder på att det 
traditionella konstbegreppet är i gungning, vilket inte minst återspeglas i 
konstfilosofiska debatter om konstbegreppet och konstens funktion idag. Den 
s.k. estetiska vändningen, som bl.a. markerar en “estetisering” av livsstilar, 
moral, massmedier och av vardagslivet i stort tyder på att det estetiska i viss 
mån lämnat konstens sfär för att sprida sig till andra sociala och kulturella 
områden.  
 
Grundutbildningen  
Ämnet estetik skiljer sig från de övriga konstbaserade ämnena genom att 
intresset är koncentrerat främst till övergripande teorier och idéer om konstens 
väsen, sambandet mellan de olika konstarterna och filosofiska frågeställningar 
om konstens och kulturens roll i allmänhet.   
Målet för utbildningen är att ge en överblick av hela det estetiska fältet. En 
orientering i filosofisk estetik, begreppsanalys och teorier om konstnärligt 
skapande tjänar detta syfte. Idéhistoriska insikter spelar en stor roll för 
förståelsen av dagens konstnärliga och kulturpolitiska situation. Därför intar 
studiet av idéer och teorier om konsten och dess funktioner en framträdande 
plats i baskurs A. Översikten tjänar som en bakgrund för fördjupade studier av 
aktuella problem på fortsättningskurserna B och C. 
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KURSUTBUD I ESTETIK HÖSTTERMINEN 2018 
 

ESTETIK A 
Konstfilosofi: Vad 
är konst? 
 
 
 
Elisabeth Schellekens 
Dammann m fl 

Estetikens grunder 
och historia: Vad är 
estetiskt värde? 
 
 
Elisabeth Schellekens 
Dammann m fl 

Konsten för 
konstens skull eller 
konsten som 
filosofi? 
 
Claes Entzenberg 

Estetikens 
utvidgning: Nya 
konstformer? 
 
 
Guy Dammann 

 
ESTETIK B 

 
GES EJ UNDER HÖSTEN 

 
 

ESTETIK C 
 

Konstens ursprung: 
Kultur eller natur? 
 
 
Elisabeth Schellekens 
Dammann och Rebecca 
Wallbank 

Philosophy of 
art criticism  
 
 
Guy Dammann 

C-uppsats 
 
 
 
Elisabeth Schellekens Dammann m fl 

 
MASTERKURSER 

 
 Philosophy of 

art criticism  
 
 
Guy Dammann 

Fiction, knowledge and narrative 
 
 
 
Peter Lamarque och Jeremy Page 

 
 
CM-seminarium i estetik       ________ 
Elisabeth Schellekens Dammann 
 
Högre seminariet i estetik       ________ 
Elisabeth Schellekens Dammann 
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KURSBESKRIVNINGAR 
 
BASKURS A ”Estetikens grunder” 30 hp 
(Kursansvarig: Elisabeth Schellekens Dammann) 
 
Kursens syfte som helhet är att ge en översiktlig framställning av estetiken från 
antiken till nutid, att presentera och belysa betydelsefulla riktningar och 
frågeställningar i den filosofiska diskussionen och även olika försök att utvidga 
estetikens traditionella gränser.  
 
Moment 1 (A1): Konstfilosofi: Vad är konst?  
(Kursansvarig: Elisabeth Schellekens Dammann) 
 
I kursen studeras det moderna konstsystemets uppkomst och förvandling samt 
konstbegreppets historiska transformationer och nutida svar på frågan: Vad är 
konst?  
 
Litteratur  
Matravers, D., Introducing the Philosophy of Art (Acumen, 2013).  
Ytterligare texter kommer att läggas upp på Studentportalen. 
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Moment 2 (A2): Estetikens grunder och historia: Vad är estetiskt värde? 
(Kursansvarig: Elisabeth Schellekens Dammann) 
 
Kursen avser att ge en översiktlig framställning av det kanske mest centrala 
begreppet inom estetiken genom att presentera dess utveckling och roll inom 
olika filosofiska diskussioner. Eftersom skönhetens vikt och värde historiskt ofta 
förknippats med dess känslomässiga, kognitiva och moraliska innehåll och/eller 
funktion, studeras även dessa samband. 
Litteratur 
Gaut, B. & McIver Lopes, D. (eds.) The Routledge Companion to Aesthetics. (London: 
Routledge, Tredje reviderade upplagan 2013). [BH] 
Ytterligare texter kommer att läggas på Studentportalen. 
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Moment 3 (A3): ”Konsten för konstens skull eller konsten som filosofi? 
(Kursansvarig: Claes Entzenberg)  
 
Syftet med kursen är att konfrontera förändringarna av 1900-talets konstscen i 
vid mening med den konstfilosofi, teoretiska och praktiska estetik som 
utvecklats i nära anslutning till förändringarna i konstvärlden: modernism, 
postmodernism, fenomenologi, konstens dematerialisering, implosion och nya 
frihet, inklusive olika former av estetiseringsprocesser i det kulturella fältet.  
 
Litteratur 
Entzenberg, C., Art From Death Originated, (Stockholm: Art and Theory, 
2013), i urval. [BH] 
Gaut, B. & McIver Lopes, D. (eds.) The Routledge Companion to Aesthetics. 
(London: Routledge, Tredje reviderade upplagan 2013). [BH] 
Kompendium tillkommer. 
 

 
 
 
 
 
 
  



 9 

Moment 4 (A4): Estetikens utvidgning: Nya konstformer?  
(Kursansvarig: Guy Dammann) 
 
Kursens tema utgörs av aktuella teorier och diskussioner om konst, estetiskt 
värde och estetiska upplevelser. Vilka frågor är av särskild vikt i vår samtid och 
hur närmar vi oss lösningar på traditionella filosofiska problem om konst och 
estetik idag? Hur har konstfilosofins gränser tänjts och vad innebär begreppet 
estetik idag? Kan datorgenererade bilder, videospel, så kallad ”street art” eller 
en japansk te-ceremoni vara konst? 
 
Litteratur 
Texter kommer att läggas på Studentportalen. 
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ESTETIK C 30 hp 
(Kursansvarig: Elisabeth Schellekens Dammann) 
 
Moment 1 (C1): Konstens ursprung: Kultur eller natur?  
(Kursansvarig: Elisabeth Schellekens Dammann) 
 
Kursen presenterar grundläggande vetenskapsteoretiska problemställningar och 
behandlar begreppsbildning och källkritiska problem inom estetiken. Vi studerar 
olika empiriska teorier om konstens ursprung och dess inflytande på filosofisk 
estetik.  
 
Litteratur 
Dutton, Denis. The Art Instinct: Beauty, Pleasure and Human Evolution 
(Bloomsbury, 2010) 
Schellekens, E. & Goldie, P. The Aesthetic Mind: Philosophy and Psychology. 
(Oxford University Press, 2011). 
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Moment 2 (C2): Philosophy of art criticism 
(Kursansvarig: Guy Dammann) 
 
The idea of criticism is a constant point of reference in the philosophical 
literature of aesthetics. That said, there are wide disagreements about the 
concept and function of art-critical texts. Should criticism aim to evaluate its 
object or to describe it. Does the critic strive to justify her observations, or to get 
her reader to see what she sees? The course will take stock of the main 
contrasting conceptions of arts criticism as well as explore possibilities for 
revisionary approaches to the subject. 
 
Litteratur 

o Carroll, Noel. 2009. On Criticism. Routledge 
o Grant, James. 2013. The Critical Imagination. Oxford University Press 
o Isenberg, Arnold. 1973. Aesthetics and the theory of criticism. Chicago 

University Press. 
o Mothersill, Mary 1961. “Critical Reasons”. Philosophical Quarterly 11 (42), 

pp 74–78. 
o Sontag, Susan 1966. Against Interpretation. Farrar, Straus and Giroux. 

 
 

 
 
 
Moment 3 (C3). Uppsats  
(Kursansvarig: Elisabeth Schellekens Dammann) 
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Masterprogrammet i humaniora inriktning estetik (60/120 hp) 
(Kursansvarig: Elisabeth Schellekens Dammann) 
 
Philosophy of art criticism 
(Kursansvarig: Guy Dammann) 
Samma kurs som på C-nivå men det kommer att krävas mer av masterstudenter. 
 
Fiction, knowledge and narrative 
Lärare: Peter Lamarque och Jeremy Page 
 
The aim of this module is to investigate the relationship which holds between 
knowledge and both fiction and narrative. In order to do this, the following 
questions will be explored: What is fiction? How might we learn from fiction? 
What is the relationship between literature and truth? What might it mean to say 
that literature is closely related to truth and the communication of knowledge or 
understanding? What is narrative? How significant is the difference between 
literary narratives and real life narratives? What impact does this difference have 
on debates surrounding the cognitive value of literature? The module will 
introduce key arguments and positions in the contemporary literature relating to 
these questions. Students will also be encouraged to construct and defend their 
own position on the relation between fiction, narrative and knowledge. 
 
Litteratur 
Peter Lamarque, ‘Fiction’, in Oxford Handbook of Aesthetics, ed. Jerrold 
Levinson, Oxford UP, 2003, pp. 377-391 
Jerome Stolnitz, ‘On the Cognitive Triviality of Art’, British Journal of 
Aesthetics, 1992, 32, 191-200 
Eileen John, ‘Reading Fiction and Conceptual Knowledge: Philosophical 
Thought in Literary Context’, Journal of Aesthetics and Art Criticism, 56 
(1998): 331-48 
Peter Goldie, ‘Dramatic Irony, Narrative, and the External Perspective’, in 
Daniel Hutto (ed.), Narrative and Understanding Persons, 69–82. 
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FORSKARUTBILDNINGEN 
(Kursansvarig: Elisabeth Schellekens Dammann) 
Högre seminariet i estetik äger rum onsdagar 13:1515:00 efter kallelse. 
Information om antagning till doktorandstudier i ämnet lämnas av 
Elisabeth Schellekens Dammann. 
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Filosofiska Institutionen, Uppsala universitet 
Postadress: Box 627, 751 26 Uppsala 
Besöksadress: Engelska parken, Humanistiskt centrum, Thunbergsvägen 3 H, 
hus 2.  
Hemsida http://www.filosofi.uu.se 
 
Prefekt Matti Eklund 
018–471 73 56 <matti.eklund@filosofi.uu.se> 

Programansvarig KOSA Andrew Reisner 
018 – 471 73 52 <andrew.reisner@filosofi.uu.se> 

Studierektor grundutbildning Rysiek Sliwinski 
018 – 471 73 51 <rysiek.sliwinski@filosofi.uu.se> 

Studierektor forskarutbildning Elisabeth Schellekens Dammann 
018 – 471 73 50 <elisabeth.schellekens@filosofi.uu.se> 

Kursadministratör Ulrika Valdeson 
018 – 471 72 99 <ulrika.valdeson@filosofi.uu.se> 
 
Lärare vid Filosofiska institutionen höstterminen 2018 

ANDERSSON, Emil <emil.andersson@filosofi.uu.se> 
BRAIDA Tommaso, <tommaso.braida@filosofi.uu.se> 
CARLSON, Erik  <erik.carlson@filosofi.uu.se> 
DAMMANN, Guy <guy.dammann@filosofi.uu.se> 
EKENBERG, Tomas  <tomas.ekenberg@filosofi.uu.se> 
EKLUND, Matti <matti.eklund@filosofi.uu.se> 
ENTZENBERG, Claes  <claes.entzenberg@estetik.uu.se> 
FELKA, Katharina, <katharina.felka@filosofi.uu.se> 
FORSBERG, Maria, <maria.forsberg@filosofi.uu.se> 
FRANZÉN, Nils, <nils.franzen@filosofi.uu.se> 
JOHANSSON, Jens <jens.johansson@filosofi.uu.se > 
KRISTENSEN, Kasper <kasper.kristensen@filosofi.uu.se > 
LAMARQUE, Peter, <p.v.lamarque@york.ac.uk> 
LOEB, Don, <don.loeb@uvm.edu> 
LUTZ, Sebastian <sebastian.lutz@filosofi.uu.se> 
MARTINEZ MARIN, Irene  <irene.martinez@filosofi.uu.se>  
MARQUES PEDRO, Guilherme, <guilhermemarquespedro@filosofi.uu.se> 
MINDUS, Patricia <patricia.mindus@filosofi.uu.se > 
PAGE, Jeremy <jeremy.page@filosofi.uu.se> 
PEPP, Jessica <Jessica.pepp@filosofi.uu.se> 
PETTERSSON, Olof <olof.pettersson@filosofi.uu.se> 
PRATS, Elena <elena.prats@filosofi.uu.se> 
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REISNER, Andrew <andrew.reisner@filosofi.uu.se> 
REMES, Pauliina <pauliina.remes@filosofi.uu.se> 
REYES MOLINA, Sebastian <sebastian.reyes@filosofi.uu.se> 
RIDER, Sharon <sharon.rider@filosofi.uu.se> 
ROSENQVIST, Simon <simon.rosenqvist@filosofi.uu.se> 
SCHELLEKENS DAMMANN, Elisabeth 

<elisabeth.schellekens@filosofi.uu.se> 
SHAHEEN, Jonathan <jonathan.shaheen@filosofi.uu.se> 
SLIWINSKI, Rysiek <rysiek.sliwinski@filosofi.uu.se> 
STOKKE, Andreas <andreas.stokke@filosofi.uu.se> 
STÖPFGESHOFF, Alexander <alexander.stopfgeshoff@filosofi.uu.se> 
SVEDBERG, Maria <maria.svedberg@filosofi.uu.se> 
TERSMAN, Folke <folke.tersman@filosofi.uu.se> 
TVEDT, Oda <oda.tvedt@filosofi.uu.se> 
WALLBANK, Rebecca <rebecca.wallbank@filosofi.uu.se> 
WIKBLOM, Andreas <andreas.wikblom@estetik.uu.se> 
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